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DE FLORA VAN SURINAME

DOOR

F. A. F. C. WENT

Iedereen, die zich hier te lande of elders in Midden- of West-Eu-
ropa wel eens heeft beziggehouden met het determineeren van
planten, weet, dat dit tegenwoordig meestal geen groote moeilijk-
heden meer oplevert. Men neemt een „Flora" liefst een in zakfor-
maat, gebruikt de dichotomische tabellen, kijkt na, of de beschrij-
ving van de gevonden soort inderdaad klopt en de zaak is afgeloo-
pen. Dikwijls zijn zulke flora's dan bovendien ook nog geïllus-
treerd, zoodat men in staat is door vergelijking met de afbeelding
zich er van te verzekeren, dat men geen vergissing begaan heeft.
Weinigen beseffen daarbij, hoeveel werk van eeuwen in zulk een
flora in een klein bestek ligt opgehoopt.

Heel anders wordt de zaak echter, wanneer men in een weinig
bekend, of ten minste botanisch niet voldoende doorzocht gebied
komt en daar pogen wil den naam van een plant te weten te ko-
men. De niet vakman, ja ook de botanicus, die geen bizondere stu-
die van de leer der rangschikking der soorten heeft gemaakt, ja
zelfs somtijds de plantensystematicus stuit hier dikwijls op de
grootste moeilijkheden. Een „Flora" bestaat niet; hij moet dus,
wanneer het hem gelukt is een gevonden plant in een bepaalde
plantenfamilie onder te brengen, zich een monografische bewer-
king van die familie trachten te verschaffen en nu dikwijls soort
voor soort vergelijken, om dan somtijds tot de ontdekking te ko-
men, dat het exemplaar met geen der beschreven vormen over-
eenkomt, dus, wat men noemt, een nieuwe soort is. Ik denk hier
dan nog aan het gunstige geval, dat er een monografische bewer-
king van zulk een familie bestaat, die niet al te zeer verouderd is.

Komt men dan daarbij in een van dé regenrijke tropische ge-
westen, dan wordt men overstelpt door een vormenrijkdom, die
het welhaast ondoenlijk doet lijken, dat hiervan ooit een flora
geleverd zou kunnen worden; en ik spreek hier dan nog alleen van
de hoogere gewassen en laat de lagere geheel buiten beschouwing.
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Denken wij eens aan Nederlandsch-Indië. Daarvan is jaren gele-
den een Flora verschenen van de hand van F. A. W. Miquel, maar
de schrijver zelf erkent, dat hier alleen een poging werd gedaan
om het materiaal, dat tot op dat oogenblik verzameld was in één
werk bijeen te brengen. Het was een torso, niet meer, want de
meeste eilanden waren nog nauwelijks doorvorscht en zelfs Java
nog zeer onvoldoende bekend. Ik wil hier niet de geschiedenis van
het floristisch onderzoek van Insulinde behandelen, zou er alleen
op willen wijzen, dat men zelfs nu nog niet over een Flora van Ja-
va beschikt.

Hoe staat het nu met Suriname ? Wanneer men bedenkt, dat
het hier gaat om een gebied, dat vijfmaal de oppervlakte van het
moederland heeft en dat bijna geheel door oerwoud of savannah
bedekt is, dan zal men wel begrijpen, dat men zijn verwachtingen
niet al te hoog moet spannen. Toen ik er in 1901 vertoefde, vond
ik geen enkel werk, waarin men na kon slaan welke planten men
verzamelde; trouwens onze kennis van dit heele gebied liet toen
nog buitengewoon veel te wenschen over. Daarna pas is de explo-
ratie van het binnenland krachtig ter hand genomen en men kan
thans zeggen, dat men in hoofdtrekken weet, hoe dat inwendige
van Suriname ongeveer gebouwd is.

Met die exploratie is gepaard gegaan een energiek verzamelen
van gegevens op natuurhistorisch gebied en deze verzamelingen
zijn langzamerhand bewerkt geworden, zoodat wij sedert een jaar
beschikken over de prachtige geologie van Suriname van de hand
van Dr. Yzerman. En nu komt de flora aan de beurt. De tegen-
woordige Utrechtsche hoogleeraar Pulle had reeds vele jaren ge-
leden in zijn dissertatie een opsomming gegeven van de toenmaals
uit Suriname bekende planten. Maar sedert dien tijd is heel wat
meer bekend geworden.

Ten deele is dat een gevolg van de zooeven genoemde expedi-
ties, ten deele hebben ook het Boschwezen en het Departement
van Landbouw er krachtig toe meegewerkt om de flora beter be-
kend te doen worden. Daarvoor werd van gemerkte boomen gere-
geld materiaal verzameld, zoodat men ten slotte beschikte over
bloeiende en vruchtdragende takken van denzelfden boom, waar-
van ook het hout verzameld kon worden.

Op deze wijze werd vollediger dan wellicht ergens anders ter
wereld materiaal van de Surinaamsche woudboomen verzameld,
natuurlijk telkens slechts op een beperkt terrein, maar toch werd
vermoedelijk een betrekkelijke volledigheid bereikt. Immers,
wanneer men het materiaal vergelijkt, dat door de opvolgende
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expedities uit het binnenland werd meegebracht, dan bleek het
aantal voor Suriname nieuwe soorten voortdurend kleiner te wor-
den, zoodat aangenomen mag worden, dat het meeste thans wel
bekend is.

Dat is voor den hoogleeraar Pulle dan ook aanleiding geweest
thans met de uitgave van een Flora van Suriname een aanvang te
maken. Dit werd mogelijk gemaakt door den steun van het van
Eedenfonds, waardoor deze uitgave dan ook uitgaat van het Ko-
loniaal Instituut te Amsterdam (het is Mededeeling No. 11 van de
Af deeling Handelsmuseum).

Aan het prospectus ontleen ik, dat de flora uitsluitend de Pha-
nerogamen zal omvatten en dat de groote menigte materiaal, die
in de laatste tientallen jaren verzameld werd en die zich in hoofd-
zaak in het herbarium van de Rijks-Universiteit te Utrecht be-
vindt, deze uitgave mogelijk heeft gemaakt. Elke familie zal door
een specialist behandeld worden; 67 van deze families worden of
werden door landgenooten bewerkt, een 11 tal andere door buiten-
landers. Het werk verschijnt in afleveringen en het zal volledig
uit 4 deelen bestaan, die samen ongeveer 1500 bladzijden zullen
omvatten. De prijs per vel druks zal voor de inteekenaars / 0.65
bedragen.

Tot nu toe verschenen 4 afleveringen Vol. I pg. 1—48 (Gneta-
ceae, Loranthaceae, Amarantaceae, Balanophoraceae, Ulma-
ceae), Vol. II pag. 1—112 (Euphorbiaceae, Rhamnaceae, Moni-
miaceae), Vol. III pg. 1—64 (Malvaceae, Bombacaceae, Stercu-
liaceae, Tiliaceae, Elaeocarpaceae) en Vol. IV pg. 1—112 (Apocy-
naceae, Colvolvulaceae, Loganiaceae, Pedaliaceae).

Bij elke familie wordt een algemeene beschrijving van de ken-
merken gegeven, een opgave van de literatuur en een sleutel ter
determinatie van de afzonderlijke geslachten. Van elk geslacht
worden de algemeene kenmerken gegeven en daarop volgt ook hier
een sleutel met behulp waarvan de soorten gevonden kunnen wor-
den, terwijl van elke soort de literatuur, uitvoerige beschrijving,
verspreiding in Suriname en de volksnaam wordt opgegeven.

Wij mogen verwachten, dat het werk binnen enkele jaren vol-
ledig verschenen zal zijn. Dan beschikt een tropisch deel van het
Rijk over een flora, zoo volledig als wellicht geen ander tropisch
gebied der aarde; zeker zal het aangrenzende Guyana, noch
Britsch, noch Fransch, zich hiermee kunnen vergelijken, om van
Brazilië geheel te zwijgen. Wel is de Flora brasiliensis een pracht-
werk, dat zijn wedergade zoekt, maar dat werk is jaren geleden
verschenen en het was reeds toen uiterst onvolledig. Men zal dus
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binnenkort de flora van het Amazonegebied het best kunnen lee-
ren kennen door de bestudeering van dit werk over Suriname.

Eén opmerking moge daaraan nog worden toegevoegd. Het
blijkt telkens weer hoe gering onze kennis van Suriname nog is.
Zoodra men er toe wil overgaan de een of andere maatregel te ne-
men, blijkt het, dat men niet over de noodige gegevens beschikt,
waarop zulk een maatregel gebaseerd zou moeten worden; van-
daar een tasten in het duister, dat dikwijls tot groote teleurstellin-
gen voert, die men dan aan het ongelukkige Suriname toeschrijft
in plaats van aan eigen onkunde. Daarom valt elke vermeer-
dering van onze kennis ook uit een praktisch oogpunt toe te jui-
chen en dat geldt in het bizonder voor de kennis van de flora, die
ons niet alleen behoedt tegen het schermen met groote woorden,
maar die ons tevens een aanwijzing kan geven omtrent de gewas-
sen, die men met kans op succes in Suriname zou kunnen kwee-
ken.

Maar geheel afgezien van het praktische nut mag ook nog wel
gewezen worden op den zedelij ken plicht van elke koloniseerende
mogendheid, om de kolonie (wanneer ik dat woord nog bezigen
mag) zoo nauwkeurig mogelijk te leeren kennen. En ook in dat
opzicht is de verschijning van Pulle's Flora van Suriname een
verheugend feit.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:19PM
via free access


